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Pozdrav a pozvání
Milí farníci a poutníci, zdravím vás všechny křesťanským: Chvála Kristu a
Marii.
A zvu do Křtin všechny, kteří obdivují dílo Božích rukou - krásnou přírodu
Moravského krasu, jehož branou Křtiny byly a jsou - a dílo lidských
rukou, především náš barokní chrám Páně, který ke cti jeho Matky navrhl
Jan Blažej Santini Aichl a který postavili jeho spolupracovníci a nám
předali jejich následovníci. Zvu do kostela všechny, kteří v něm zamíří ke
svatostánku a před Pánem Ježíšem poctivě pokleknou (ti, kdo ze
zdravotních důvodů opravdu nemohou, se uctivě ukloní).
Zvu na mši svatou všechny, kteří jsou rádi, že kněz slouží v čele lidu,
uctivě obrácen ke svému i našemu Pánu a že sedí bokem k oltáři, aby
nebyl otočený zády ke svatostánku ani ke kříži.
Zvu všechny, kdo souhlasí s blahoslaveným brzy svatým Janem Pavlem
II., který říká, že společná modlitba růžence je nejlepší přípravou na mši
svatou.
Zvu všechny, kteří přivítají, že chvíle před přijímáním Těla Páně nejsou
rušeny pobíháním po kostele, neboť ve Křtinách - jak to má být - se
pozdravení pokoje dává jen nejbližším sousedům a nikdo se při něm
neotáčí.
Zvu ke stolu Páně všechny, kdo rádi přijímají v klidu, ne ve frontě, ale
v kruhu kolem oltáře, takže každý se může připravit a zavčas a
svobodně vybrat svůj způsob: ve stoje nebo v kleče, do úst nebo na
ruku.
Zvu do Křtin všechny, kteří se chtějí připravit klidnou svátostí smíření,
protože při každé mši svaté jeden kněz zpovídá vzadu pod kůrem a vy si
můžete vybrat klasickou zpovědnici nebo novější zpovědní místnosti,
které se nám podařilo udělat z dosud nepoužívaných bočních vchodů.
Ten od zvonohry je zateplen.
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Zvu všechny, kteří jsou rádi, že při mši svaté také někdy zazní zpěvy či
modlitby v latině, mateřské řeči církve. A zvu i všechny ostatní.
Poslední číslo Pozdravu ze Křtin chystal ještě o. Tomáš Prnka a během
přípravy odjel do nemocnice v Bohunicích, kde zemřel a byl pochován
6.4. na našem hřbitově. Odpočinutí věčné dej mu a všem zemřelým
kněžím a jejich spolupracovníkům a spolupracovnicím, ó Pane. .......
K Narozeninám našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku, už 2014.
od jeho Vtělení a do všech dalších, které nám budou dopřány, přeji vám
všem i vašim blízkým pro tělo zdraví a pro duši víru, naději a lásku a po
smrti nám všem Boží království.
Mons Jan Peňáz
Poutní a farní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách je otevřen každý
den od 7 hodin, kdy se modlíme růženec za všechny farníky i poutníky i
za vás a také za ty, kteří nás o modlitbu u Matky Boží prosí. Pak je mše
svatá, většinou v kapli Božího milosrdenství - bývalé sakristii. Zavíráme
při západu slunce. Po tu dobu je také otevřeno jedno skromné WC
v mezipatře na faře - budova nad kostelem, čp. 72 s nápisem SALVE.
Od června zde slouží jako kaplan P. Mgr. Jiří Paleček, rodák
z Bobrové, kde měl primici L.P. 1978. Naposledy byl od roku 2008
farářem v sousedních Babicích nad Svitavou. Bydlí v budově ve dvoře,
má mobil 736529399 a email: jipalecek@seznam.cz
PROČ SE NÁM NARODIL
Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu "Moje pojetí
Boha". Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné
odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy nečetli) Aristotela,
Augustina, Pascala - a Nový Zákon. Jakoby neexistovala postava Ježíše
Krista. Jakoby on nikdy neřekl, že kdo vidí jeho, vidi Boha. Ten
Nepoznatelný, nepojmenovatelný, vzdálený, ale tušený Nesmírný se
dokázal představit lidem tak přesvědčivě, že veškeré tápání kolem
Absolutna pominulo.
Pominulo? Kdepak! Zapomnělo se, že Vánoce, ty první Vánoce, přinesly
jasný obraz toho Konkrétního, v Kristu blízkého, shovívavého
Absolutního. To je první důvod příchodu Krista: abychom poznali jaký
vlastně Bůh je. Druhý důvod je Jeho Pozvání, ustavičný dar pod zelený
strom lidské naděje. Jan Rybář: Kam jdeme?
Z deníku pěších poutníků do Říma:
Jedenáctý den: pátek 26. května 2000
Ve všech kostelích v Korutanech si všímáme, jak zde poslouchají svého
biskupa. Jmenuje se Egon Kapellari a je přesvědčen, že hlavním
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znakem posvátného prostoru je uspořádání věcí souměrně k hlavní ose,
odborně symetrie. Před několika lety byl pozván na kněžské setkání na
Moravu a tam řekl: „Od Malty až po Skandinávii ovládla Evropu
nesouměrnost, tedy asymetrie v liturgickém prostoru. Ta je však výrazem
toho světského, profánního.“ A dodal, že to pak je v kostele stejné jako
v obýváku. V jeho diecézi, do které patří celé Korutany, je na oltáři
všechno souměrné, stejný počet svící na každé straně, kříž uprostřed.
A působí to opravdu lépe než ty naše pokusy o něco nového za každou
cenu. I za tu, že se vytrácí to posvátné, tedy to podstatné
z bohoslužebných prostorů. Ještě smutnější je, když se to vytrácí
i z chování kněží, protože pak se to vytratí i z chování věřících.
Výpis učiněn jako vysvětlivka k tomu, proč někdo pořád chce, aby
svíčky nebyly jen na jedné straně. Květiny, to je příroda, a ty už citlivá
ženská ruka na vhodné místo dá. Svíce a kříž jsou věcí liturgie a za tu
odpovídá farář.
ROK SPÁSY 2013 VE KŘTINÁCH
Velikonoce
Před svými prvními velikonocemi ve Křtinách jsme obnovili dávnou
tradici hrkání. Tehdy bylo potřeba, abych s hrkači šel pokaždé. Někdy
jsem šel jen s dvěma kluky, někdy za poledne vyrazilo i 30 dětí. Letos na
Bílou sobotu bych šel už po třicáté. Jenže právě ten den se ráno
roznesla zpráva, že zemřel o. Tomáš (bylo to na Velký pátek večer,
právě ve chvílích, kdy jsme se na Macoše modlili za všechny, kteří tam
zahynuli a za všechny trpící a nemocné). Bylo proto potřeba domlouvat
pohřeb, telefony drnčely a pípaly. Proto jsem už nemohl jít hrkat a
jednomu z nejvěrnějších jsem kluků řekl, aby šli sami. A šli a všechno
zvládli, což mě potěšilo, protože: „Pochodeň je předána a hoří dál“.
Na Hod Boží velikonoční letos napadlo hodně sněhu, a přesto, že
silničáři ještě nevyjeli, dojel jsem ke kostelu v Bukovince v pořádku. Když
jsem však vystoupil z auta a vstoupil na čerstvý sníh, podjely mi nohy a
skončil na zemi jak dlouhý tak široký. To už je třetí, uklouzlo jedné
babičce, která stála před kostelem a vše pozorovala. Bohu díky, nic se
mi nestalo, zlomila se jen velikonoční svíce, kterou jsem při pádu držel
v ruce. Kostelník ji hned slepil a slavná mše sv. proběhla opravdu
svátečně. A člověk nestačí děkovat.
KŘÍŽOVÁ CESTA A CESTA SVĚTLA
Ta první, latinsky VIA CRUCIS, je v ambitech směrem ke kapli svaté
Anny. Obrazy byly pořízeny v 19. století. Zvláště v postní době u nich
rozjímáme o utrpení Pána Ježíše od jeho odsouzení na smrt Ponciem
Pilátem až po jeho smrt na kříži a pohřeb.
Cesta světla - VIA LUCIS - má také 14 zastavení - od prázdného hrobu
přes všechna setkávání apoštolů se Vzkříšeným Ježíšem až po jeho
Nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého. Kopie obrazů ze Svatého
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Hostýna od Zdirada Čecha z Kladna byly dány do nových ambitů před
vysázený habrový živý plot letos zjara. Požehnal je při křtinském
posvícení (242. výročí posvěcení chrámu Páně) 21.4. 2013 novokněz P.
Josef Peňáz. Na protější stranu byl dán lidový obraz sv. Josefa a vedle
něj vysazeny dvě magnolie, ke cti sv. Josefa a sv.Lazara, protože byly
zasazeny při setkání Řádu sv. Lazara.
Pamětní nápisy
Při příležitosti 290. výročí narození J.B.Santiniho Aichla a 40. výročí
příchodu otce Tomáše Prnky (6.12.1973) do naší farnosti a na naše i
vaše poutní místo byly do ambitů vedle sochy Božského Srdce dány tyto
nápisy zlatým písmem na modrém podkladě:
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Žid 13,7
P. TOMÁŠ PRNKA 1973 - 2013
OBNOVITEL POUTNÍHO KOSTELA A OKOLÍ
P. JAROSLAV SAMSON 1949 - 1973
P. FRANTIŠEK MAREK 1922 - 1969
P. VINCENC BUREŠ 1922 - 1932
P. BERNARD PÁTEK, synovec 1892 - 1922
P. BERNARD PÁTEK, strýc 1860 - 1892
P. FRANTIŠEK ŠVÉDA 1859 - 1860
P. VÁCLAV STŘÍŽ 1827 - 1859
P. VÁCLAV OPLETAL 1804 - 1826
P. KAREL PTÁČEK 1780 - 1803
OTCOVÉ PREMONSTRÁTI ZE ZÁBRDOVIC 1210 - 1784
ARCHITEKTU JANU BLAŽEJI SANTINIMU AICHLOVI + 7.12.1723
OPATU KRYŠTOFU JIŘÍMU MATUŠKOVI (*5.2.1703)
A VŠEM, KTEŘÍ NÁŠ CHRÁM PÁNĚ A CELÉ POUTNÍ MÍSTO
PLÁNOVALI A STAVĚLI,
OPRAVOVALI A UDRŽOVALI, UKLÍZELI A ZDOBILI
A VŠEM ZEMŘELÝM KNĚŽÍM, VARHANÍKŮM, KOSTELNÍKŮM,
ZPĚVÁKŮM A STARŠÍM BRATRŮM
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ, O PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ,
AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI. AMEN.
VĚNUJÍ VDĚČNÍ FARNÍCI A POUTNÍCI 8.12.2013
Sedmileté poutě do Cách
Město Cáchy, německy Aachen z latinského Aquisgranum - Lázně božstva
Grána, leží na samém západě Německa, v místech, kde se jeho hranice stýkají
s Belgií a Nizozemskem.
Hlavním bodem města je osmiboký chrám Panny Marie, který dal postavit císař
Karel Veliký kolem roku 800. Uložil do něj tzv. Látkové ostatky - košili Panny

5

Marie, plenky Pána Ježíše a jeho bederní roušku a plátno z mísy, na které byla
položena hlava sv. Jana Křtitele.
Náš otec vlasti Karel IV. zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple v Paříži.
Dnes je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová loď a na první
pohled připomíná pražskou katedrálu. Do Cách se od nás putovalo už před ním,
ale první pravidelná pouť od nás do Cách se konala v roce 1349, Karel IV. se jí
osobně zúčastnil a byl při ní (podruhé) korunován na římského krále. Už tenkrát
rozhodl, že se do Cách bude chodit jednou za 7 let a jen tehdy se ostatky budou
dávat k uctívání. Určil také, že z jeho říše se bude putovat dvěma směry a to
Českou a Uherskou cestou. A lidé (nejen) od nás to pravidelně dodržovali.
Putování zakázal Josef II. a totalitní režimy jej úplně znemožnily. Uherskou
cestu obnovili maďarští poutníci už v roce 1993 a pak v roce 2000, kdy přijelo
několik autobusů. Po České cestě se poprvé od Josefa II. poutníci vypravili
pěšky až v roce 2007. Z Velkého Meziříčí vyšli 25. dubna, v Praze dostali
požehnání od pana kardinála a těsně před Cáchami se 1.6. po 1048 km spojili
s těmi, kdo přijeli autobusy, takže do poutního chrámu Páně vešli společně,
uctili ostatky a prožili celou pouť. L.P. 2014 budou ostatky uctívány od 20. do
30. června.
Křtiny - cíl i křižovatka poutních cest
Klub českých turistů po dohodě se spolkem našich svatojakubských
poutníků označí ještě letos v naší republice poutnické trasy ve směru
Santiaga de Compostela malou mušlí. Poutník se tak po barevných
turistických značkách snadno dostane z Polska přes Olomouc a Brno až
do Mikulova, kde může pokračovat dál až do Španělska. Tato trasa vede
přes Křtiny. Proto jsme ve dvoře fary upravili část budov na malý
poutnický útulek, který je ve Španělsku nazývám albergue. Na památku
sester dominikánek, které tyto prostory před lety upravily z bývalých
sýpek, jsme jej nazvali Poutnický útulek sv. Dominika - pro poutníky
z ciziny i španělsky Albergue S.Domingo.
VÁNOČNÍ PROGRAM
Betlémské světlo přinesou naši skauti v neděli 22. 12. v 11:30 hod.
Opravdické roráty:
V pondělí 23.12. v 06:00 hod. začneme společnou modlitbou Anděl Páně
u sv. Anny, pak je růženec v zimní kapli, sejdou se děti se světýlky a
v 06:30 bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní
snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky.
Úterý 24. 12. 2013 - Štědrý den
Ráno zase začneme v 06:00 hod. - mše sv. se světýlky v 6:30 hodin.
Mše sv. s elektrickým světlem bude v 7:30 hodin.
Narození Páně oslavíme nadvakrát:
v 15:56:30 (kdy u nás zapadá slunce) mší svatou. Těšíme se na vás
všechny.
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„Půlnoční“ začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou doprovází Kantila a
křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.
Středa 25. 12. - Hod Boží vánoční ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. v
Bukovince a v Březině v 9:00 hod.V 17:00 hod. pořádají skauti za
značného přispění rodičů v Bukovince u kostela „Živý Betlém“. Od Hodu
Božího až do Nového roku bude Zvonohra hrát 17 minutové pásmo
koled ve 12:06 - po poledním klekání - a pak při západu Slunce:
25/12 v 15:57 h.( Na Boží Narození o bleší převalení), 26/12 v 15:58 h.,
27/12 v 15:58 h., 28/12 v 15:59 h., 29/12 v 16:00 h., 30/12 16:01 h.,
31/12 v 16:02 h., 1/1 2014 v 16:02:30 hodin (Na Nový rok o slepičí krok).
Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14,
protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv.
potažmo Radostná cesta.
Ve čtvrtek 26. 12. na sv. Štěpána mše svaté jako na Hod Boží vánoční.
Odpoledne pobožnost u jesliček, Ježíškova pošta a pak Radostná cesta
- dle počasí.
V neděli 29. 12. na svátek Svaté rodiny mše svaté jako na Hod Boží
vánoční. Při nich bude obnova manželských slibů.
V úterý na sv. Silvestra 31. 12. 2013 ukončíme občanský rok v 15 hodin
děkovnou mší svatou, kterou budou sloužit oba naši kněží a při které bude
čten přehled roku spásy 2013 a výhled do roku budoucího.
Mše svatá bude také v 18:30 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se
zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od
23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony. Těsně před tím se zvonohrou
rozloučíme se starým rokem.
Středa 1. 1. 2014 - slavnost Matky Boží, Panny Marie, DEN MODLITEB ZA
MÍR, STÁTNÍ SVÁTEK A 1. DEN OBČANSKÉHO ROKU. Mše svaté jako na
Hod Boží vánoční s prosbami za MATKY, za mír, za vlast a jejího nového
prezidenta a za dary Ducha Svatého v roce 2014 zvláště pro ty, kdo budou
stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme
prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum ve 14:30 hodin. Pak
Radostná cesta - dle počasí.
Pátek 3. 1. Mše svatá v 18 hodin, po ní setkání s poutnicí Zdenou, která byla
na národní pouti ve Svaté zemi. Pěší poutník Petr bude přednášet 7.2.
Neděle 5. 1. - na ni bude přeložena slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, mše
svaté jako na Hod Boží vánoční. Při nich žehnání vody, kadidla a křídy a také
zlatých předmětů. Přineste si je. Odpoledne ve 14 hodin Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru a orchestru brněnské
katedrály.
Neděle 12. 1. - svátek Křtu Páně, mše svaté jako na Hod Boží vánoční.
Odpoledne v 16 hodin koncert naší Kantily a našeho chrámového sboru
na rozloučení s dobou vánoční. Srdečně zveme!
Mons .Jan Peňáz, Mgr. Jiří Paleček
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Přehled dotací a oprav v letech 2009 - 2013
Rok 2009
* dotace z prostředků Ministerstva kultury 80 tisíc Kč, z prostředků
městyse Křtiny 70 tisíc Kč,
* náklady: oprava sochy anděla 320 tisíc Kč, oprava čekárny u lékařů
200 tisíc Kč, splátka části ceny za parcelu pro nové ambity 150 tisíc Kč,
VÝDAJE CELKEM 670 000 KČ, Z TOHO MY 520 000 KČ
Rok 2010
* dotace z Min. kultury 25 tis. Kč, příspěvek městyse 150 tisíc Kč,
* náklady: oprava sochy sv. Vendelína a trámů 140 tisíc Kč, oprava
signalizace 44 tisíc Kč, výdaje na zakoupení letenky a katalogy, náklady
na restaurování znaku a výdaje na realizaci koncertu k 800. výročí 92
tisíc Kč, splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 250 000 Kč,
VÝDAJE CELKEM 526 000 KČ, Z TOHO MY 401 000 KČ
Rok 2011
* dotace z Jihom. kraje 200 tisíc Kč, příspěvek městyse 50 tisíc Kč,
* náklady: oprava záchodů 431 tisíc Kč, výdaje na první etapa opravy
votivního obraz ze Zábrdovic 100 tisíc , splátka části kupní ceny za
parcelu pro nové ambity 100 tisíc Kč,
VÝDAJE CELKEM 631 000 KČ, Z TOHO MY 381 000 KČ
Rok 2012
* dotace z prostředků Ministerstva kultury 100 tisíc Kč, z Jihomor. kraje
60 tisíc Kč, které jsme však v lednu 2013 museli vrátit
* náklady: výdaje na dokončení opravy zábrdovického obrazu 100 tisíc
Kč, oprava soch andělů z bočního oltáře - 1. etapa 340 tisíc Kč, výsadba
živého plotu v ambitech 100 000 Kč, nákup elektron. varhan 228 tisíc Kč,
VÝDAJE CELKEM 768 000 KČ, Z TOHO MY 668 000 KČ
Rok 2013
* dotace z prostředků Ministerstva kultury 130 tisíc Kč, z prostředků
Jihomoravského kraje 77.850,-Kč
* náklady: oprava soch andělů z bočního oltáře - 2. etapa 340 tisíc Kč, 3.
etapa 233 tisíc,
VÝDAJE CELKEM 573 000 KČ, Z TOHO MY 365 000 KČ
Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary, každou pomoc, hmotnou i
duchovní.
Dovolím si však bez nějakých výčitek uvést pár obecných (i občanských)
nabídek, po kterých asi mohla být větší poptávka: Vycházka na
Radostnou cestu na Nový rok odpoledne spojená s požehnáním Křtinám
i České republice, když měla narozeniny, - 5 lidí, divadelní představení o
knězi pronásledovaném za obou totalit - 6 lidí z farnosti, celkem 14,
promítání a přednáška o J.B. Santinim doplněná barokní varhanní
hudbou z doby, kdy on žil, - 4 lidi. Tato čísla nás asi zabolí všechny.
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POUTĚ VE KŘTINÁCH V ROCE SPÁSY 2014
dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví - viz 15. verš 4. kapitoly listu sv.
Jakuba, apoštola, patrona poutníků
15. února - společná pouť do Prahy, na Levém Hradci začneme pěší
putování na Velehrad, ostatní si mezitím prohlédnou pražské kostely
29. března - 1. výročí úmrtí o. Tomáše Prnky - mše svatá a vzpomínání
17. - 19. dubna - hrkání před Velikonocemi
21. dubna - naše křtinské posvícení – přesně 343 let od posvěcení
našeho chrámu Páně
27. dubna - XIII. hasičská pouť
8. května - pěší pouť brněnské mládeže
18. května - orelská pouť
23. května - Noc kostelů
31. května a 1. června - 1. jarní pouť (káže P. Pavel Dokládal)
7. - 8. června - Hlavní pouť (káže opat Marian Kosík)
15.6. pouť pozořických a sloupských a předání praporu ze Sloupu
22. června - II. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení a za šťastnou
budoucnost našeho národa i světadílu, Boží Tělo v obojích ambitech,
28. - 29. června - Hanácká a vyškovská pouť
6. července - Malá hanácká pouť
18. - 20.7. autobusem na mariánská poutní místa v jižních Čechách
Léto: v kapli sv. Anny výstava grafiky Mil. Slámy k výročí J.B. Santiniho
25. července - ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Moravského krasu
27. července - Svatoanenská pouť (káže mikulovský probošt)
14. srpna - celodenní adorační pobožnost
17. srpna - společné putování do Bukovinky na jejich pouť
20. – 21. srpna - zastávka pěších poutníků z L. Hradce na Velehrad
31. srpna - V. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny a
žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a
profesorům (káže želivský opat)
14. září - naše domácí křtinská pouť – po svátku Jména Panny Marie s latinskými zpěvy, odpoledne společná Radostná cesta
21. září - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé
křtinské občany bez rozdílu, odpoledne vrácení praporu do Sloupu
19. října - Dušičková pouť (káže strahovský opat)
26. října - slavnost u nových soch sv. Cyrila a Metoděje v parku
(26.10.883 dokončil sv. Metoděj překlad Písma)
9. listopadu - XVI. svatohubertská pouť
28. listopadu - koncert Marty Kubišové na rozloučení s církevním rokem
30. listopadu - přijde do kostela opravdický Svatý Mikuláš
Za všechny Vaše modlitby a dary upřímné Pán Bůh zaplať! Díky i za
finanční dary, které posíláte na náš účet č. 1361998309/0800
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